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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

 

Το 40 Νηπιαγωγείο Αθηνών βρίσκεται στην περιοχή των Αμπελοκήπων στην οδό Αχαίας 3 και συστεγάζεται με
το 18ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, το 18ο Δημοτικό Σχολείο και το 56ο Γυμνάσιο.

Το Νηπιαγωγείο είναι διθέσιο και στεγάζεται σε μία ισόγεια αίθουσα 45τετραγωνικών μέτρων. Σε αυτό φοιτούν
δύο ηλικίες παιδιών, νήπια και προνήπια.

Στόχος του Νηπιαγωγείου μας είναι  η ανάπτυξη υγιών παιδιών μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής, συνεργασίας,
αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης. Στόχος μας επίσης η καλλιέργεια δεξιοτήτων, όχι μόνο μάθησης αλλά
και δεξιοτήτων συναισθηματικών και κοινωνικών. Ο συνδυασμός καλλιέργειας όλων αυτών των δεξιοτήτων
πιστεύουμε, πως αποτελούν ένα εξαιρετικό υποστηρικτικό πλαίσιο για την προσωπική ευημερία και ευελιξία των
μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου μας, αλλά και για την μελλοντική τους εξέλιξη σε άτομα αυτόνομα,
ενεργά και παραγωγικά στην κοινωνία.

Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου μας συνεργάζονται αρμονικά, μέσα σε ένα κλίμα θετικό και δημοκρατικό,
όπου οι όποιες λήψεις αποφάσεων γίνονται κατόπιν γόνιμης συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, σκέψεων και
ιδεών. Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου μας έχουν άριστη ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση. Στο
Νηπιαγωγείο μας εφαρμόζουμε συγκεκριμένες διδακτικές τεχνικές που βασίζονται στις τελευταίες εξελίξεις της
παιδαγωγικής επιστήμης και αναπτύσσουμε σχέδια δράσης σε συνεργασία με διάφορους φορείς.

Στο Νηπιαγωγείο μας φοιτούν κατά ένα μεγάλο μέρος παιδιά αλλοδαπά και αλλόγλωσσα. Αυτό από μόνο του
αποτελεί μία πρόκληση, στο να εξελίξουμε τα παιδιά στο μέγιστο των ικανοτήτων τους, μέσα πάντα σε ένα
κλίμα αποδοχής, συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού. Χρησιμοποιούμε διδακτικές τεχνικές
παιχνιώδεις, παιδοκεντρικές και ομαδοκεντρικές, σχέδια δράσης που πηγάζουν από τα ενδιαφέροντα των
παιδιών και προχωράμε βήμα - βήμα, αξιολογώντας κάθε φορά τα αποτελέσματα της παρεχόμενης μάθησης, ώστε
να αγγίξουμε τον στόχο. Τον στόχο που δεν είναι άλλος από την καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης, δεξιοτήτων
συναισθηματικών και κοινωνικών, δεξιοτήτων που θα οπλίσουν τα παιδιά με αυτονομία και θα εδραιώσουν
αξίες, όπως σεβασμό στην γνώμη του άλλου, συνεργασία, αγάπη για τον πλησίον, αποδοχή της διαφορετικότητας.



Στο Νηπιαγωγείο μας φροντίζουμε να υπάρχει πάντα θετικό κλίμα. Κλίμα συνεργασίας, αποδοχής
αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης, Αυτό επιτυγχάνεται από τις πρώτες κιόλας ημέρες με πολλά παιχνίδια
γνωριμίας, με πολλές δραστηριότητες που απαιτούν συνεργασία και κοινή δράση για την επίτευξησυγκεκριμένων
στόχων. Από τις πρώτες ακόμα ημέρες που τα παιδιά θα έρθουν στο Νηπιαγωγείο, στήνονται οιβάσεις για μία
σχέση γερή και αρμονική τόσο μεταξύ των μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου μας, όσοκαι μεταξύ των
μαθητών - μαθητριών και εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί απο κοινού και μέσα σε ένα κλίμασυνεργασίας και
κοινής αποδοχής, θέτουν τους κανόνες που θα ακολουθήσουν όλα τα παιδιά και ομόφωνασυμφωνούν σε αυτούς.
Οι κανόνες γίνονται αποδεκτοί από τα παιδιά και όλοι φροντίζουμε για την τήρησή τους.

 Το Νηπιαγωγείο διοικείται από την Προϊσταμένη, η οποία είναι και η υπεύθυνη του τμήματος. Η Προϊσταμένη με
τις πολύ καλές επικοινωνιακές της δεξιότητες , έχει δημιουργήσει ένα πολύ θετικό κλίμα, τόσο στον χώρο του
Νηπιαγωγείου και σε επίπεδο συνεργασίας με τον Σύλλογο Διδασκόντων, όσο και με τις οικογένειες των
παιδιών. Είναι πάντα πρόθυμη να συνδράμει, να βοηθήσει,  να εξυπηρετήσει, να διευκολύνει τους γονείς.

Με ενημερωτικές συγκεντρώσεις τόσο δια ζώσης, όσο και μέσω διαδικτύου, προσπαθούμε οι Νηπιαγωγοί, να
έχουμε κοντά μας την οικογένεια του κάθε παιδιού, κάνοντάς τους συγχρόνως κατανοητό το γεγονός, ότι η
συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους, είναι απαραίτητη και ουσιαστική. Οι γονείς
πράγματι, βλέποντας το ενδιαφέρον μας για τα παιδιά τους κινητοποιούνται και ανταποκρίνονται στο κάλεσμά
μας, για μία πιο ενεργή και ουσιαστική εμπλοκή  στην διαδικασία μάθησης των παιδιών τους. Τα αποτελέσματα
είναι  εξαιρετικά, γιατί γονείς και παιδιά, παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις
μας, για έναν κοινό στόχο, αυτόν της δημιουργίας παιδιών αυτόνομων και ικανών να ανταποκριθούν στο
σχολικό περιβάλλον στην αρχή και στην συνέχεια σε μια κοινωνία που διαρκώς αλλάζει.

 

 

 

 

 

 

   

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Την σχολική χρονιά 2021 - 2022 αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη ενός σχεδίου, για την αποδοχή
της διαφορετικότητας. Για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης μας, υπήρξε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ όλων
των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας. Η πολύ καλή συνεργασία συνετέλεσε στην δημιουργία παιδαγωγικού
κλίματος που αποτέλεσε ελκυστικό στοιχείο για την προσέλευση των μικρών μας μαθητών και μαθητριών στο
Νηπιαγωγείο, για την παραμονή τους σε αυτό και για την όσο το δυνατόν ενεργή συμμετοχή τους στην
διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης.



Φροντίσαμε για μία ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μαθητών με την παροχή ισάριθμων και κατάλληλων
ευκαιριών μάθησης σε όλες τις δραστηριότητες. Σεβαστήκαμε τους προσωπικούς ρυθμούς μάθησης του κάθε
παιδιού ,με αποτέλεσμα την αποφυγή του έντονου άγχους μέσα στην σχολική τάξη, του συνδεδεμένου με τους
μαθησιακούς στόχους.

Φροντίσαμε να μεθοδεύσουμε την διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης με τέτοιον τρόπο, ώστε να
ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των παιδιών, να προκαλεί το ενδιαφέρον τους, να απαντά στα ερωτήματά
τους, να καλύπτει τις ανάγκες τους, να ενεργοποιεί τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να
επιβαρύνει υπέρμετρα τις όποιες δυνάμεις τους, χωρίς να δημιουργεί καταστάσεις άγχους και ανασφάλειας για
το τελικό αποτέλεσμα, αλλά διατηρώντας μία διάθεση για προσπάθεια και  δημιουργία για επίτευξη των στόχων.

Υποστηρίξαμε ενεργά την ατομική αξία και την προσωπική αξιοπρέπεια κάθε παιδιού χωριστά και ταυτόχρονα
προστατεύσαμε  και προωθήσαμε την ευτυχία όλης της σχολικής ομάδας. Στην σχολική μας τάξη με το θετικό
παιδαγωγικό κλίμα που δημιουργήσαμε, κάθε μέλος της ένιωσε να έχει την προσωπική του αυταξία, διαμόρφωσε
θετική αυτοεικόνα,  «συμφιλιώθηκε » με τον εαυτό του. Αντιμετώπισε θετικά τους άλλος, αναγνώρισε την αξία
τους, αποδέχθηκε την διαφορετικότητα του άλλου στα χαρακτηριστικά και στις απόψεις.
Για την όσο το δυνατόν καλύτερη μαθησιακή διαδικασία, συνεργαστήκαμε με τους γονείς των μαθητών, αλλά
και με την Συντονίστρια του Εκπαιδευτικού Έργου.

Επίσης πολύ καλή υπήρξε και η συνεργασία με τους Διευθυντές των Συστεγαζόμενων Σχολείων, καθώς πολλές
φορές διοργανώθηκαν από κοινού δράσεις. Όπως για παράδειγμα την μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο
Δημοτικό Σχολείο, με κοινές δραστρηιότητες, κατόπιν συννενόησης πάντα των εκπαιδευτικών των δύο
βαθμίδων. Ακόμα το υλικό που συνέλεξαν τα παιδιά του Γυμνασίου στην ιστοσελίδα τους, που σχετίζετο  με τον
πολιτισμό των Φιλιππίνων, μας βοήθησε πολύ,  καθώς  έδωσε την ευκαιρία να το παρακολουθήσαμε με τα
παιδιά  και να το σχολιάσαμε.

Πολύ σημαντική επίσης υπήρξε η συνέχεια της παρεχόμενης γνώσης από το υποχρεωτικό πρωϊνό τμήμα στο
Ολοήμερο και η άψογη πάντα συνεργασία με την συνάδελφο του ολοημέρου.

Η ύπαρξη επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, οι ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας,
η ύπαρξη ενεργούς ιστοσελίδας που διαρκώς ενημερώνεται για τις καλές πρακτικές του Νηπιαγωγείου,
συνέβαλαν στην ομαλή παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.

Πάνω από όλα όμως, η ύπαρξη θετικού παιδαγωγικού κλίματος και η δημιουργία ατμόσφαιρας  φιλικής,
υποστηρικτικής, ευχάριστης που να ενισχύει και ενθαρρύνει τις προσπάθειες των μικρών μας μαθητών και
μαθητριών.

Κατά την σχολική χρονιά 2021 - 2022 έγιναν εκδηλώσεις με την συμμετοχή όλων των παιδιών και με την
δυνατότητα χρήσης της Αγγλικής γλώσσας στους ρόλους που αφορούσαν τους αλλόγλωσσους μαθητές μας. Έτσι
μέσα σε  κλίμα κοινού  ενθουσιασμού ετοιμάσαμε επιτυχώς:

Τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Τον εορτασμό του Πολυτεχνείου.

Τον εορτασμό των Χριστουγέννων.

 Εκδήλωση για την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της βίας στο σχολείο.

Εκδήλωση για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου.

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Εκδήλωση λήξης σχολικού έτους, με θέμα ΄΄ ΉΡΘΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ΄΄ και με την παρουσία των γονέων των
παιδών.



Εκδήλωση απονομής Αναμνηστικών των απόφοιτων μικρών μας μαθητών και μαθητριών.

Για την επιτυχή επίτευξη των παραπάνω εκδηλώσεων προσπαθήσαμε πολύ και πιστεύουμε πως πετύχαμε σε
μεγάλο βαθμό να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες συνεργασίας μέσα στην ομάδα, ώστε οι μαθητές να
χαίρονται από τη συμμετοχή τους σε αυτήν, να μπορούν να ορίζουν τη δική τους συμμετοχή στο επιτελούμενο
έργο, να κινητοποιούνται από τον κοινό σκοπό, να προσφέρουν και να δέχονται βοήθεια εντός της ομάδας, όταν
αυτό χρειαζόταν, αναπτύσσοντας ευαισθησία και ενδιαφέρον για τα άλλα μέλη. 

 

 

  

Σημεία προς βελτίωση

Η συγκεκριμένη δράση αποφασίστηκε με στόχο την ενίσχυση των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
{Ισότητα, αλληλεγγύη, αποδοχή και σεβασμό στην διαφορετικότητα. } Ειδικότερα όμως, μέσα από το
συγκεκριμένο σχέδιο δράσης στοχεύσαμε :

Στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στην ενίσχυση προγραμμάτων που θα φέρουν τα παιδιά από διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσα πιο κοντά.

Στο να γίνει το μάθημα πιο ευχάριστο, υιοθετώντας τεχνικές για την καλύτερη κατανόησή του, από τους
αλλοδαπούς και αλλόγλωσσους μαθητές.

Οι στόχοι μας κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτεύχθηκαν. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές συνεργαστήκαμε
άψογα. Υπήρξε θετικό παιδαγωγικό κλίμα, με θετικά αποτελέσματα. Τα παιδιά αποδέχθηκαν τον διαφορετικό
φίλο τους, έπαιξαν, έμαθαν από αυτόν. Πάντα όμως θα υπάρχουν σημεία που θα χρήζουν βελτίωσης. Και αυτό
γιατί κάθε φορά το έμψυχο υλικό μας, οι μικροί μας μαθητές και μαθήτριες, θα είναι διαφορετικοί, με
διαφορετικές ανάγκες. Αυτή η διαφορετικότητα θα μας οδηγεί στο να επαναξιολογούμε τους στόχους μας, να
θέτουμε νέους, να τους εξελίσσουμε. 

Η συστηματική ενασχόλησή μας με το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, για την αποδοχή της διαφορετικότητας, μας
έδωσε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία τράπεζα ιδεών, θεμάτων, πληροφοριών, παραμυθιών, τραγουδιών,
κλπ. που σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον και που θα φροντίσουνε ναεμπλουτιστούν.

Εξάλλου όσο αναζητούμε πληροφορίες για τους τόπους καταγωγής των μικρών μας μαθητών και μαθητριών,
τόσο  ανακαλύπτουμε καινούρια ενδιαφέροντα πράγματα που μας ωθούν σε καινούριους προγραμματισμούς και
καινούριες δημιουργίες δραστηριοτήτων, που θα  προσφέρουν στα παιδιά την γνώση, μέσα από την διασκέδαση,
αλλά πρωτίστως την ικανοποίηση της συμμετοχής και της αποδοχής όλων των παιδιών από όλους.

Αναπτύξαμε ένα σύστημα καταγραφής και μορφοποίησης εγγράφων (π.χ.  ερωτηματολόγια για γονείς στα
Ελληνικά αλλά και στα Αγγλικά, έντυπο ενημέρωσης γονέων, κλπ} που όμως χρήζει τελειοποίησης, γιατί
σίγουρα ένα τέτοιο έντυπο υλικό, θα βοηθήσει μελλοντικά στο έργο μας. Επίσης χρήζουν τελειοποίησης  τα
ερωτηματολόγια και τα φύλλα  εργασίας,  με τα οποία θα γίνεται ο συστηματικός έλεγχος της προόδου των
μικρών μας  μαθητών και μαθητριών.

Τέλος καλό θα ήταν να υπάρχει συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ιδίως πάνω σε θέματα χρήσης των
ψηφιακών εργαλείων.
 

 



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Κατά την σχολική χρονιά 2021 - 2022 εισήχθησαν στο Νηπιαγωγείο τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Ο σύλλογος
διδασκόντων με συλλογικότητα αποφάσισε για τις θεματικές αυτών, τις οργάνωσε, τις υλοποίησε με επιτυχία.
Όπως με επιτυχία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε και το σχέδιο δράσης για την αποδοχή της διαφορετικότητας στο
Νηπιαγωγείο, το οποίο επιλέχθηκε λόγω του μεγάλου βαθμού ύπαρξης αλλοδαπών μαθητών. 

Οι πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις της Προϊσταμένης ,τόσο με το εκπαιδευτικό προσωπικό του
Νηπιαγωγείου, όσο και με τους γονείς των παιδιών, ενίσχυσαν την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση. Οι
πολύ καλά οργανωμένες δραστηριότητες, η μεθοθολογία που ακολουθήθηκε έκαναν την μάθηση ευχάριστη και
αποτελεσματική για τους μικρούς μας μαθητές και μαθήτριες, που ανέπτυξαν καινούριες δεξιότητες και
απόκτησαν καινούριες γνώσεις.

 

 

 

 

Σημεία προς βελτίωση

Την σχολική χρονιά 2021 -2022 η εισαγωγή των εργαστηρίων δεξιοτήτων καθώς και η  ανάληψη του σχεδίου
δράσεως για την αποδοχή της διαφορετικότητας, μας έφερε πιο κοντά σε γονείς και παιδιά, καθώς η συμβολή
των γονέων επιδιώκαμε να είναι ουσιαστική και τα αποτελέσματα των δράσεων μας να διαχέονται σε αυτούς, 
μέσω της ιστοσελίδας του Νηπιαγωγείου μας.

Πάντα βέβαια υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, για αυτό θα προσπαθήσουμε την καινούρια σχολική χρονιά και
έχοντας για οδηγό, την εμπειρία μας από την τρέχουσα σχολική χρονιά, να κάνουμε πολλά περισσότερα
πράγματα, όπως:

Περισσότερες δια ζώσης συναντήσεις με τους γονείς, που την τρέχουσα σχολική χρονιά, λόγω της πανδημίας,
δεν πραγματοποιήθηκαν.

Ακόμα περισσότερες ενέργειες για βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του Νηπιαγωγείου.

Εμπλουτισμό του ψηφιακού αποθετηρίου, απο τις δράσεις μας.

 Συνεργασία με περισσότερους φορείς.

 Δημιουργία ερωτηματολογίων και φύλλων εργασίας, για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στόχων  αλλά και
για την αξιολόγηση των μικρών μας μαθητών και μαθητριών.

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

 Στο 40 Νηπιαγωγείο, τόσο η Προϊσταμένη όσο και οι Νηπιαγωγοί που υπηρετούν σε αυτό, έχουν άριστη
ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση. Παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης και
φροντίζουν να υιοθετούν καινούριες μεθόδους και τεχνικές, ώστε να κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο
ευχάριστη και δημιουργική. Ενδιαφέρονται για τα όποια σεμινάρια διοργανώνονται και φροντίζουν να
παρακολουθούν όσα περισσότερα μπορούν, αποκομίζοντας καινούριες γνώσεις και τεχνικές μάθησης.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, οδήγησε τις Νηπιαγωγούς να αναζητήσουν καινούρια
εργαλεία μάθησης, αυτήν την φορά ψηφιακά και να παρακολουθήσουν σεμινάρια για την σωστή χρήση αυτών και
τον τρόπο εισαγωγής στην μαθησιακή διαδικασία. Έδωσε η όλη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την
δυνατότητα σε όλες τις Νηπιαγωγούς του 40 Νηπιαγωγείου, να αναζητήσουν, ανακαλύψουν, δημιουργήσουν
ψηφιακό υλικό, το οποίο διευκόλυνε την μάθηση στους μικρούς μας μαθητές και μαθήτριες, το έκανε πιο
ελκυστικό. Έδωσε δε την δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό αποθετήριο, που η διάχυσή του μόνο οφέλη
είχε για όλους μας.

Οι Εκπαιδευτικοί του 40 Νηπιαγωγείου, αγαπούν και ενδιαφέρονται για τα δρώμενα στον χώρο της εκπαίδευσης.
Η αγάπη αυτή και το ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική διαδικασία, μας κρατάει σε συνεχή εγρήγορση, για την
αναζήτηση, υιοθέτηση, καινούριων διδακτικών τεχνικών και εργαλείων,  ενισχύοντας  έτσι  την  επαγγελματική
μας ανάπτυξη.

Σημεία προς βελτίωση

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του 40 Νηπιαγωγείου, για επαγγελματική ανάπτυξη είναι μεγάλο. Η
επαγγελματική ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την γνώση και τις δράσεις. Με την χαρά της δημιουργίας καινούριου
εκπαιδευτικού υλικού, για την ενίσχυση πάντα της γνώσης και της καλλιέργειας των δεξιοτήτων των μικρών
μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου μας.

Οι Νηπιαγωγοί του 40 Νηπιαγωγείου, ενδιαφέρονται για οτιδήποτε θα ενισχύσει την επαγγελματική τους
ανάπτυξη.{ Σεμινάρια, επιμορφώσεις, συμμετοχές σε εκπαιδευτικές δράσεις κλπ.}

Επειδή πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, θα πρότειναν όπως γίνουν περισσότερες επιμορφώσεις -
ενημερώσεις, για τον τρόπο συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και γενικά περισσότερες
επιμορφώσεις σε ότι καινούριο υπάρχει στον χώρο της εκπαίδευσης.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Τα παιδιά, μέσα από την συστηματική και ουσιαστική ανάπτυξη του θέματος για την
αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους. Σε αυτό
άλλωστε απέβλεπαν και οι προσπάθειές μας. Αποδέχτηκαν τον «διαφορετικό» φίλο
τους. Όχι απαραίτητα τον αλλόγλωσσο και αλλοδαπό, αλλά και τον φίλο που
παρουσίαζε κάποια μειονεξία σε γνωστικές και κινητικές ικανότητες, καθώς τον
γνώρισαν καλύτερα μέσα από πολύ καλά οργανωμένες δραστηριότητες, που
αποσκοπούσαν στην συνεργασία, στην αποδοχή, στην ανάπτυξη αισθημάτων φιλίας
και εμπιστοσύνης. Οι συνάδελφοι συνεργαστήκαμε άψογα. Υπήρχε συνέχεια της
παρεχόμενης γνώσης και των δραστηριοτήτων, από το υποχρεωτικό πρωϊνό τμήμα
στο ολοήμερο. Οι γονείς δεν βοήθησαν ιδιαίτερα στην ανταλλαγή πολιτισμικών
στοιχείων, αυτό όμως καθόλου δεν μείωσε το ενδιαφέρον μας, αλλά ούτε και το
ενδιαφέρον των παιδιών. Γίναμε με τα παιδιά ταξιδευτές του κόσμου και με την
βοήθεια πάντα του διαδικτύου, γεμίσαμε το μυαλό μας με εικόνες και πήραμε πολλές
ιδέες για ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων. Γνωρίσαμε τους τόπους καταγωγής
των μικρών μας μαθητών και μαθητριών, μάθαμε τα σημαντικότερα για αυτούς,
εκφράσαμε τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά μας από τις εικονικές επισκέψεις
μας σε αυτούς και νιώσαμε έντονα την ατμόσφαιρα στην σχολική αίθουσα να
αλλάζει. Να γίνεται πιο ζεστή, πιο φιλική, με πιο ενθουσιώδη συμμετοχή των
παιδιών στις όποιες δραστηριότητές μας. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπαμε τα παιδιά να
αλλάζουν και αυτά, να νιώθουν την επιθυμία να συναναστραφούν και να παίξουν με
τους ΄΄ διαφορετικούς΄΄ φίλους τους, μαθαίνοντας από αυτούς. Το σχέδιο δράσης
μας έδωσε την δυνατότητα να αναζητήσουμε πολλές πληροφορίες για την ένταξη
αλλοδαπών και αλλόγλωσσων παιδιών μέσα σε μονογλωσσικές τάξεις. Να



αναζητήσουμε πληροφορίες και να ενημερωθούμε για όλες τις τελευταίες
παιδαγωγικές εξελίξεις στον τομέα της πολυπολιτισμικής αγωγής. Πρέπει εδώ να
τονίσουμε και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που είχε η επιμόρφωση του ΙΕΠ στους
εκπαιδευτικούς, για την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο, γιατί
τόσο μέσα από το θεωρητικό κομμάτι, όσο και μέσα από το πρακτικό {video,
τραγούδια, παιχνίδια, κλπ} προσεγγίσαμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους
αλλοδαπούς μαθητές μας, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία, μιλάνε την
Αγγλική γλώσσα. Ακόμα η ενασχόλησή μας με το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, μας
έδωσε την δυνατότητα να αναπτύξουμε έντυπο υλικό για διερεύνηση απόψεων των
μικρών μας μαθητών και μαθητριών, αλλά και για την αξιολόγηση αυτών. Επίσης
μας έδωσε την δυνατότητα να αναζητήσουμε καινούρια ψηφιακά εργαλεία, αλλά και
να επιμορφωθούμε στην χρήση αυτών.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

 

Τα παιδιά, μέσα από το όλο αυτό πρόγραμμα, ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους, σε αυτό άλλωστε απέβλεπαν και οι
προσπάθειές μας. Αποδέχτηκαν τον «διαφορετικό» φίλο τους, καθώς τον γνώρισαν καλύτερα, μέσα από
οργανωμένες δραστηριότητες που τα καλούσαν να συνεργαστούν, να παράξουν από κοινού μία εργασία, να
παίξουν.

Για παράδειγμα η δραστηριότητα «Τον φίλο μου αν γνωρίσω, για αυτόν θα σας μιλήσω», όπου καλούσε τα
παιδιά να περάσουν χρόνο μαζί και στην συνέχεια να μας μιλήσουν ο ένας για τον άλλον. Επίσης η
δραστηριότητα «Μίλα μου για την πατρίδα σου και εγώ για την δική μου», όπου τα παιδιά έπρεπε να
φέρουν ένα αντικείμενο, φωτογραφία, από τον τόπο καταγωγής τους και να συζητήσουν για αυτό.

Επιπλέον, η δραστηριότητα  «Μάθε μου την γλώσσα σου φίλε μου να μιλώ», όπου τα παιδιά αντάλλασσαν
διαλόγους στα Αγγλικά, γιατί Αγγλικά μιλάνε τα αλλοδαπά παιδιά στην συντριπτική τους πλειοψηφία και
μάθαιναν ο ένας στον άλλον καινούριες λέξεις, αλλά και γραμματικούς κανόνες οι γηγενείς μαθητές στους
αλλοδαπούς, οι οποίοι είχαν την τάση να μπερδεύουν τα άρθρα και να λένε το μαμά μου, κλπ.

Από την αρχή της χρονιάς παρατηρήσαμε την τάση κάποιων παιδιών να απομονώνουν κάποιους συμμαθητές,
λόγω μειονεξίας στις γνωστικές ικανότητες. Αυτό το φαινόμενο με πολλή προσπάθεια από την δική μας την
μεριά καταφέραμε να το καταστείλουμε, αναδεικνύοντας κάποια άλλα ταλέντα τους, όπως για παράδειγμα στην
ζωγραφική, στον χορό, στο θέατρο κλπ, που έκαναν τους συμμαθητές τους να τους δούνε διαφορετικά και να
συνειδητοποιήσουν ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και ότι ο καθένας τελικά έχει να επιδείξει κάτι το
ιδιαίτερο και μοναδικό. Έτσι, καταλήξαμε όλοι να είμαστε μια μεγάλη δεμένη και αγαπημένη παρέα, όπου ο ένας
στηρίζει τον άλλον και ο ένας μαθαίνει από τον άλλον.

Η δράση μας έδωσε την δυνατότητα να αναζητήσουμε, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας πάνω σε θέματα
πολυπολιτισμικότητας, να δημιουργήσουμε και να  οργανώσουμε έντυπο υλικό, να εμπλουτίσουμε την ψηφιακή
μας βιβλιοθήκη, να επινοήσουμε δραστηριότητες που να συνδυάζουν την γνώση, με την διασκέδαση, να
ακολουθήσουμε καινούριες διδακτικές μεθόδους, να κάνουμε χρήση της Αγγλικής γλώσσας, προκειμένου να
διευκολύνουμε τους αλλοδαπούς μας μαθητές που στην πλειοψηφία τους έχουν ώς μητρική γλώσσα την Αγγλική
και βέβαια να έρθουμε πιο κοντά με τους γονείς των παιδιών, να αλληλεπιδράσουμε προς όφελος όλων.

Τα παιδιά χάρηκαν την μεταξύ τους συναναστροφή, αποδέχτηκαν την διαφορετικότητά τους σε χαρακτηριστικά,
συνήθειες, γλώσσα,κλπ. πήραν διάφορα πολιτισμικά στοιχεία ο ένας από τον άλλον και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα
η προσπάθεια των γηγενών μαθητών, να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν τελικά με τους αλλοδαπούς φίλους
τους, στην Αγγλική γλώσσα την οποία και κατάφεραν να κατακτήσουν σε έναν μεγάλο βαθμό.  Η εισαγωγή της



Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο μας,  μπορεί την σχολική χρονιά 2021 -2022 να μην έγινε, όμως τα παιδιά
την κατέκτησαν με τον πλέον καλύτερο τρόπο. Τον βιωματικό.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

 

Το σχέδιο δράσης για την σχολική χρονιά 2021 - 2022 το σχεδιάσαμε βάζοντας κάποιους συγκεκριμένους
στόχους, με κύριο αυτόν της αποδοχής της διαφορετικότητας του άλλου. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην
συνεργασία με τους γονείς, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την δράση μας και ενώ έδειξαν ενδιαφέρον για
ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, στην πορεία δεν έκαναν τίποτα το ουσιαστικό για να μας βοηθήσουν. Παρά
τις συνεχείς επισημάνσεις για το πολύτιμο της συνεργασίας μας, δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Όμως, καταφέραμε με την βοήθεια της τεχνολογίας και συγκεκριμένα μέσα από το διαδίκτυο, να αλιεύσουμε
πολύτιμες πληροφορίες για τους τόπους καταγωγής των παιδιών, να τις μοιραστούμε με αυτά και να νιώσουμε
όλοι μαζί την χαρά της ανακάλυψης καινούριων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, της κάθε χώρας.

Ιδιαίτερες δυσκολίες δεν αντιμετωπίσαμε, ίσα - ίσα οι συνάδελφοι συνεργαστήκαμε άψογα, υπήρξε συνέχεια της
παρεχόμενης διδασκαλίας και μάθησης, από το πρωϊνό τμήμα στο ολοήμερο, υπήρξε ανταλλαγή πληροφοριών και
απόψεων και πολύ καλή διάθεση πάντα από όλες μας για αλληλοβοήθεια.

 

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Αποδοχή της διαφορετικότητας στο σχολείο.

Στόχος Βελτίωσης

Στο 40 Νηπιαγωγείο Αθηνών για την σχολική χρονιά 2021-2022 φοιτούν 23 παιδιά

( προνήπια-νήπια) στην πλειοψηφία τους αλλοδαπά και αλλόγλωσσα. Επίσης, στο σύνολο των παιδιών
συγκαταλέγονται και κάποια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ο σύλλογος διδασκόντων του Νηπιαγωγείου, μετά από ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και ιδεών, αποφασίζει
ομόφωνα και βάζει ως στόχο βελτίωσης την αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου.

Έτσι, αφού διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα οι δείκτες 1)
καλλιέργεια κλιμάτος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών και 2)
υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών, θα σχεδιαστεί και θα
πραγματοποιηθεί το σχέδιο δράσης:

<<Αποδοχή της διαφορετικότητας στο σχολείο>>



 

Διάρκεια προγράμματος: Όλη την σχολική χρονιά.

 

Ενέργειες Υλοποίησης

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με έναν γενικό σκοπό, αυτόν της αποδοχής από τα νήπια της διαφορετικότητας των
αλλοδαπών συμμαθητών τους. Εστιάσαμε την προσοχή μας, στον τρόπο που τα παιδιά προσέγγιζαν τους
συμμαθητές τους. Η παρατήρηση των παιδιών, κατά την διάρκεια των αυθόρμητων δραστηριοτήτων, καθώς και
κατά την ώρα του διαλείμματος, μας οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα: Όπως το ότι τα παιδιά επέλεγαν τους
φίλους με γνώμονα την γλώσσα, δεδομένου ότι στο Νηπιαγωγείο μας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι παιδιά
αλλοδαπά και αλλόγλωσσα. Επίσης με κριτήριο την πνευματική κατάσταση. Παιδιά με καλές επιδόσεις στις
όποιες δραστηριότητές μας,  ήταν περισσότερο δημοφιλή από κάποια άλλα με λιγότερο καλές  επιδόσεις. Τι
έπρεπε να κάνουμε για αυτό; Μετά από συζήτηση με τις συναδέλφους και μετά από ανταλλαγή απόψεων και
ιδεών, αποφασίσαμε να εντάξουμε στο καθημερινό μας πρόγραμμα, δραστηριότητες τέτοιες, που θα έφερναν τα
παιδιά ποιό κοντά, ανεξαρτήτως γλώσσας και γνωστικών ή άλλων  ικανονοτήτων. Έτσι ξεκινήσαμε μέσα από
παιχνιώδεις δραστηριότητες να ΄΄σπάμε΄΄ τις ομάδες συγκεκριμένων παιδιών και να φέρνουμε κοντά παιδιά που
μέχρι πρότεινος δεν είχαν ιδιαίτερες συναναστροφές. Τα παιδιά χάρηκαν την συντροφιά των φίλων, έπαιξαν,
μοιράστηκαν πράγματα, συννενοήθηκαν όχι απαραίτητα με την γλώσσα, αλλά και με άλλους τρόπους, όπως με
τις κινήσεις του σώματος ή ακόμα και  με την ματιά. Η θεματική ενότητα Τα παιδιά όλης της γής, μας έδωσε την
δυνατότητα να μιλήσουμε για τις Ηπείρους της γης και για τις φυλές που ζούνε σε αυτές. Επίσης μας έδωσε την
δυνατότητα να μιλήσουμε για το χρώμα του δέρματός μας, για την καταγωγή μας, την γλώσσα μας. Προτρέψαμε
τα παιδιά να ζητήσουν από τους γονείς τους στοιχεία από τον τόπο καταγωγής τους. Παραμύθια, τραγούδια,
ποιήματα, συνταγές, φωτογραφίες, να τα φέρουν στο Νηπιαγωγείο και να συζητήσουμε για αυτά. Να
εντοπίσουμε τον τόπο καταγωγής τους στον χάρτη. Απο ποιά ήπειρο είναι; Tα περισσότερα από την Ασία. Από
τις  Φιλιππίνες. Κάποια άλλα από την Βόρεια Αμερική. Άλλα από την Ευρώπη.

Συλλέξαμε πολιτιστικά στοιχεία, μέσα από την αναζήτησή μας στο διαδίκτυο για τις Ηπείρους αυτές.
Καταλήξαμε σε συμπεράσματα, όπως, το ότι είναι όλες πολύ όμορφες. Έχουν όμορφα τοπία, πολιτισμό, μουσεία,
αγάλματα. Την δικιά τους γλώσσα και θρησκεία. Ψάξαμε για ομοιότητες και διαφορές. Βρήκαμε ομοιότητες αλλά
και διαφορές που όμως καθόλου δεν μείωναν την συγκεκριμένη ήπειρο, απεναντίας της χάριζαν την δικιά της
γοητεία. Η όλη διαδικασία ενθουσίασε τα παιδιά, που βλέποντας να συζητάμε για τον τόπο τους, τα οδήγησε
αβίαστα στο να αρχίσουν να ανταλλάσσουν πολιτισμικά στοιχεία και να μιλάνε για αυτά. Τα οδήγησε στο να
συνειδητοποιήσουν ότι το διαφορετικό τελικά, ασκεί μία γοητεία σε αυτόν που για πρώτη φορά το γνωρίζει. Ότι
το διαφορετικό, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας τρομάζει και να μας απωθεί, αλλά να μας έλκυ και γιατί όχι να
μας γοητεύει.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://blogs.sch.gr/40nipath/2022/04/03/ton-filo-moy-koitazo-ena-poiima-tis-sasas-
karagiannidoy-penna-gia-ton-allilosevasmo-kai-tin-diaforetikotita/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1



Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

https://www.slideshare.net/sasakaragiannidou/ss-249906631 Αποδοχή του άλλου,
μέσα από ένα κουκλοθεατρικό έργο.
https://www.slideshare.net/sasakaragiannidou/ss-251490433 Τον φίλο μου κοιτάζω
και τον παρατηρώ.


